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Uw evenement goed verzekerd

Als u een evenement gaat organiseren dan denkt 

u uitgebreid na over originele activiteiten. Maar 

denkt u ook na over de dingen die u niet kunt 

regelen en over de risico’s die u loopt als er iets 

mis gaat? Een geboekte artiest die ziek wordt, een 

vergunning die plotseling buiten de schuld van de 

organisator wordt ingetrokken of een bezoeker die 

u aansprakelijk stelt voor geleden schade. Dit zijn 

zomaar wat voorbeelden van risico’s die u loopt bij 

het organiseren van een evenement. 

Loop geen onnodige risico’s

De evenementenverzekering biedt u de zekerheid dat u 

goed verzekerd bent tegen onvoorziene financiële risico’s. 

Daarnaast helpen wij u graag om schade en ongelukken 

zoveel mogelijk te voorkomen. Bereidt u zich met onze 

preventietips goed voor op uw evenement, want voorkomen 

is beter dan genezen.

Voorbereiding 

U kent het gezegde wel; ‘een goede voorbereiding is het 

halve werk’. Dat geldt ook voor de organisatie van een 

evenement. Zorg daarom vooraf voor:

• Een draaiboek met daarin duidelijk de taken en 

verantwoordelijkheden voor alle partijen.

• Een calamiteitenplan met daarin overzichtelijk 

de beslissingsbevoegdheden, contactpersonen, 

communicatiekanalen en telefoonnummers.

• Een plan voor de beveiliging, bedrijfshulpverlening en 

bewaking. 

Bovenstaande punten heeft u ook nodig voor de vergunning 

die voor de meeste evenementen verplicht is.

Afspraken met leveranciers

Kies voor zekerheid en een gerust gevoel door uw afspraken 

met leveranciers en verhuurders schriftelijk vast te leggen. 

Controleer de leveringsvoorwaarden en let vooral op de 

annuleringsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid bij 

schade aan gehuurde spullen.

Inrichting van de locatie

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en is niet altijd te 

voorkomen. Wel kunt u ervoor zorgen dat uw locatie, in geval 

van ongelukken goed bereikbaar is voor hulpdiensten. 

 

• Geef in- en uitgangen, vluchtroutes en blusmiddelen 

duidelijk aan en houd ze toegankelijk. 

• Zorg ervoor dat afzettingen, markeringslinten, 

reclameborden en versieringen geen hinder of gevaar 

opleveren voor voertuigen van hulpdiensten. 

• Controleer de locatie vooraf op gevaarlijke situaties. 

Denk aan goede verlichting, struikelgevaar en 

valgevaar bij hoogteverschillen. 

Het plaatsen van tenten, podia en tribunes

Huurt u tenten? Controleer dan of deze voldoen aan de 

eisen voor brandveiligheid en stormbestendigheid. Bij het 

plaatsen van de tenten moet u de ligging van eventuele 

ondergrondse kabels en leidingen inventariseren met een 

KLIC melding (www.kadaster.nl/klic-servicepagina). Zorg er 

verder voor dat podia en tribunes die u plaatst, berekend zijn 

op de te verwachten bezoekersaantallen. 

Weersomstandigheden

Het weer is in Nederland over het algemeen wisselvallig 

en de laatste jaren zien we ook vaker extreme 

weersomstandigheden. Wees hierop voorbereid door:

• Zorg bij hoge temperaturen voor voldoende 

drinkwatervoorzieningen en schaduwplekken.

• Zorg bij het uitvallen van stroom door bijvoorbeeld bliksem-

inslag, voor voldoende back-up door noodaggregaten.

Verantwoord omgaan met contant geld

Tijdens een evenement is er vaak veel contant geld in 

omloop. Dat verhoogt het risico op diefstal, overvallen en het 

circuleren van vals geld. Beperk deze risico’s door:

• De kassa regelmatig af te romen en deze nooit onbeheerd 

achter te laten.

• De hoeveelheid contant geld te beperken door middel van 

de mogelijkheid om elektronisch te betalen.



Bijzondere en meer 
risicovolle activiteiten 

Gaat u een groter en meer risicovol 

evenement organiseren zoals bijvoorbeeld 

een auto- of motorcross, een vuurwerkshow 

of een evenement met grotere attracties en 

speeltoestellen? Laat hiervoor dan een uitgebreide 

risicoanalyse opstellen en controleer of de exploitant 

van de attracties beschikt over een geldig Certificaat van 

Goedkeuring. 

Kies voor zekerheid

Loop geen onnodig risico en verzeker uw evenement 

adequaat met passende evenementenverzekering bij 

Vrieling Verzekeringen. Dan kunt u zich bezighouden 

met de organisatie en bieden wij u de zekerheid dat 

uw evenement ook financieel gezien een feest blijft. 

Wij helpen u graag verder. 

De evenementenverzekering bestaat 
uit de volgende gedekte onderdelen:

Aansprakelijkheid; als de organisator aansprakelijk 

wordt gesteld voor schade

Onkosten; onkosten die voor het evenement zijn 

betaald en/of nog verschuldigd zijn

Ongevallen; dekt het risico van ongevallen met 

letsel of overlijden van bijvoorbeeld de organisator, 

medewerkers of vrijwilligers

Casco; schade aan en verlies van zaken waarvoor 

de organisator verantwoordelijk is

Extreme weersinvloeden; kosten van aflasting of 

uitstel door extreme weersinvloeden

Geld; verlies van geld waarvoor de organisatie 

verantwoordelijk is of dat eigendom is van de 

organisatie door diefstal, inbraak, afpersing met  

geweld of brand
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